Informace o ukončení realizace projektu
(dále jen „Informace“)
Smlouva o úvěru č.

-

-

(dále jen „Smlouva“)

Název/jméno Klienta
IČO/RČ Klienta
Program

Expanze

Úspory energie

S-PODNIK

ENERG

Jihočech

INFIN

Pojmem „Úvěr NRB“ se rozumí úvěr poskytnutý Klientovi na základě Smlouvy. Ostatní pojmy začínající
velkým písmenem mají význam stanovený Smlouvou, není-li uvedeno jinak.
Klient prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:
1. ukončil realizaci Projektu dne1
2. celkové výdaje činily2

Kč, z toho vlastní zdroje Klienta

Kč

3. z úvěru (úvěrů) partnera podpořených Finančním příspěvkem (na úhradu úroků) / Subvencí vyčerpal3
Kč
4. realizace Projektu (vč. energetických opatření, jde-li o program Úspory energie či
ENERG) proběhla podle Smlouvy / popisu v žádosti o Úvěr NRB

ano

ne

5. plní ustanovení článku „Podmínky Programu“ Smlouvy takto:
a)

je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

ano

ne

b)

vykonává na vlastní účet a odpovědnost podporovanou ekonomickou činnost

ano

ne

c)

zachovává místo realizace Projektu na území vymezeném Smlouvou

ano

ne

d)

pořídil stroje a zařízení uvedené v bodě 2a) Popisu projektu, případně stroje
a zařízení obdobného charakteru a s obdobným využitím; pořízené stroje a
zařízení splňují podmínky způsobilosti stanovené Smlouvou 4

ano

ne

e)

veškerý majetek pořízený s účastí Úvěru NRB (a úvěrů partnera podpořených
Finančním příspěvkem / Subvencí3) má ve svém vlastnictví

ano

ne

f)

majetek pořízený s účastí Úvěru NRB (a úvěrů partnera podpořených
Finančním příspěvkem / Subvencí3) používá v souladu se Smlouvou

ano

ne

g)

vykonává podnikatelskou činnost i v odvětví, ve kterém je podle Smlouvy
povinen zajišťovat oddělení činností nebo rozlišení nákladů od činností a
nákladů podpořených z Programu (může to být např. zemědělství)

ano

ne

pokud činnost v některém z těchto odvětví vykonává, prohlašuje, že oddělením
činností nebo rozlišením nákladů podpořených z Programu zajišťuje, aby jeho
činnosti v tomto nevyužívaly podporu poskytovanou z Programu

ano

ne

Datum fyzického dokončení Projektu a provedení všech souvisejících plateb, uvedení majetku pořízeného z Úvěru NRB
(a z úvěrů partnera podpořených finančním příspěvkem na úhradu úroků programech EXPANZE nebo ÚSPORY ENERGIE)
do užívání v účetnictví Klienta, či vydání kolaudačního souhlasu - podle toho, co nastalo později.
2
K přepočtu výdajů v cizích měnách použijte kurz devizového trhu v kurzovním lístku ČNB ke dni ukončení realizace Projektu.
3
Jen program EXPANZE (Finanční příspěvek) a ÚSPORY ENERGIE (Subvence), u ostatních programů nevyplňujte.
4
Jen program EXPANZE, u ostatních programů nevyplňujte.
1

verze šablony 1.1 web

1.

6. díky realizaci Projektu5:
zavedl nové výrobky, které dosud nevyráběl či neměl v nabídce /
nové výrobky, které dosud nabyly na trhu /
nezavedl nové výrobky.

zavedl

Doplňující informace a komentář6
Klient uvede:


příčiny a popis změn realizace Projektu proti plánu (pokud nastaly),



upřesnění k plnění podmínek Programu pokud:
o nebyly pořízeny stroje a zařízení podle bodu 5d (jen program EXPANZE),
o majetek specifikovaný v bodě 5e již není v jeho vlastnictví; v případě prodeje informace o datu
prodeje majetku, výši výtěžku a jak bylo s výtěžkem naloženo,
o je majetek specifikovaný v bodě 5e používán odlišně od ustanovení Smlouvy,



informaci, jaké nové výrobky v rámci Projektu zavedl (jen program INFIN).

V(e)

dne

Podpis Klienta7
Jméno a příjmení osoby oprávněné
zastupovat Klienta

Razítko Klienta, pokud je
součástí podpisu

Podpis

Přílohy
1. Doklady o použití výtěžku z prodeje majetku podle bodu 5e, pokud byl majetek prodán
2. Souhlas místně příslušného krajského úřadu s provozem zařízení na sběr, třídění, úpravu,
zpracování, využití či nakládání s odpady pořízených, modernizovaných či technicky
zhodnocených v rámci Projektu podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů8

Jen program INFIN, zvolte jednu z variant; u ostatních programů nevyplňujte.
V případě nedostatku místa zpracujte jako samostatnou přílohu.
7
Vyplní pouze Klient, který nemá s Bankou uzavřenu smlouvu o využívání aplikace E-podatelna.
8
Jen program EXPANZE, zvláštní podporovaná aktivita Materiálové a energetické využití odpadů.
5
6

verze šablony 1.1 web

2.

